
W O R L D  W I D E  F I S H I N G  G U I D E

W O R L D  W I D E  F I S H I N G  G U I D E

          Foto: Fredrik Lew
ander

  
Välkommen till Sveriges bästa fjällfiske

– på ett lite mer njutningsfullt sätt  
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Efter att vi tillsammans utvärderat de 
olika destinationerna under sommaren 
2009 presenterar vi nu stolt fyra olika, 
exklusiva, unika och lite lyxigare fjällfis-
keresor. 
 Vilken som är bäst? 
 Det ordar vi fortfarande om. 
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– Johan, vilket är det bästa fjällfisket? 
–   Lainio! Nej förresten... Rautas. Vänta jag menar Kaitum... eller  

kanske Torne, fast det kanske inte riktigt är fjällen men det är riktigt bra.

Merparten av fisket sker i  Torneälvens rena och oreglerade vattensystem. 
Samma vatten som  under den arktiska vintern förvandlas till byggmaterial 
av det nu mer världsberömda Icehotel. 
 Tänk – strömkanten där din drömröding  står och mumsar nattslände-
larver i under sommaren, kan till nästa vinter ha tagit formen av den 
bardisk du  står och knaprar jordnötter vid i vår Icebar.



LAINIO
 De tre översta milen av Lainio-

älven slingrar sig bildskönt uppe 
på det legendariska Sandåslandet.  

  Sträckan där Tavvaätno och 
Råstoätno rinner samman och ned-
ströms, måste vara en gåva från 

ovan. Orörd vildmark, glasklart 
vatten, sandbotten, ett snittdjup på 

runt metern. 
 Det finns gott om stor och stark vildlax 
som kämpat sig upp genom forsarna i Torne-
och Lainio älv för att fortplanta sig där de 
en gång kom till jorden – mitt i den svenska 
fjällkedjan, 50 mil från havet. 
 Addera gott om huggvillig storharr och 
stationär storöring, ständiga renflockar längs 
stränderna och en och en annan kungsörn 
som gör oss sällskap nedför forsarna så hop-
pas jag att du kan få en bild av vad den här 
resan handlar om.
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Pionjärfiske i vilda Lainio. Lax på över tio kg,  
harr på över kilot och öring på över två kg är relativt vanliga i älven.

Pris: 19 950 kr/pers

7 -12  J U L I  2 0 11  

–  7 juli tar helikoptern oss ut från Kurravaara 
upp till Gaskasjokk, där vi slår vårt första läger 
och spenderar vårt första fiskedygn i älven.  
 Här, längst uppe i Lainio, brukar det denna 
tid på året ofta stå några aggressiva storlaxar 
parkerade på sina stundande lekplatser strax 
utanför Gaskas mynning. 

–  8 juli packar vi ihop och paddlar och fiskar oss 
nedför älven, till Guldnacken, där vi under två 
dygn har goda förutsättningar att få uppleva 
vildlaxfiske när det är som allra bäst.   
 På vägen kommer vi dessutom att stanna 
och sightfiska storharr på grunt vatten med 
torrfluga. Något av de roligaste man som 
inbiten flugfiskare kan vara med om. 

–   10 juli paddlar och fiskar vi oss vidare nedför 
älven, för att till sist stanna vid Åkes grop, där 
vi också räknar med att landa några rediga 
laxar. Här blir vi dessutom upphämtade av 
helikoptern den 11 juli. 

–  11-12 juli avslutar vi expeditionen i 
bekvämlighetens tecken, med bastu, 
trerätters middag och boende på Icehotels 
sommaranläggning i Jukkasjärvi. 

3.Gott om stor harr som gärna stiger till en torrfluga.
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KAITUM

 Kaitumälven är världskänd för 
sitt fiske efter storvuxen harr, 

och stridbar öring vilka ofta snit-
tar kring sju, åtta hekto under au-
gusti månad. 
 Problemet med Kaitum har dock 

i många år varit att vissa sträckor 
är minst sagt välbesökta. Bland annat 

sträckorna nedstöms Tjuonajokk, där femtonta-
let fiskare ibland måste trängas i samma ström.  
 Därför har vi lagt vårt fiske på sträckor 
där vi trots älvens populäritet oftast är helt 
ensamma. 
 Platser såsom strömmarna efter selet ned-
ströms Kukkak och utloppet vid Lietikk levere-
rar gott om både stor harr och öring och ger oss 
dessutom möjligheten att vara för oss själva.  
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Stor harr och stridbar öring på sträckor där vi i denna legendariska älv  
får vara ensamma. Pris 17 900 kr/person 

4 - 9  A U G U S T I  2 0 11  

–  4 augusti tar helikoptern oss ut från 
Nikkaluokta över fjällen kring Skarta och ned 
till Kaitum, där vi landar, slår vårt första 
läger och spenderar våra första två fiskedygn 
i älven. Här, i strömmarna några kilometer 
nedströms Kukkak, står både stor harr och 
öring på kö i sitt sökande efter föda inför 
den analkande hösten och vintern.

–  6 augusti packar vi ihop och paddlar och 
fiskar oss nedför älven till utloppet vid 
Lietikk, där vi under ytterligare två dygn har 
goda förutsättningar att få uppleva harr- 
och öringfiske på toppnivå. På vägen nedför 
älven kommer vi dessutom stanna och fiska 
av en rad fantastiskt vackra platser.  

–  8  augusti blir vi upphämtade av 
helikoptern, som tar oss direkt till 
Kurravaara, där vi blir hämtade med 
minibuss.  

–  8-9  augusti avslutar vi expeditionen i 
bekvämlighetens tecken, med bastu, 
trerätters middag och boende på Icehotels 

sommaranläggning i Jukkasjärvi. 

4.

För att behålla kvalitén på fisket sätter vi tillbaka  
i princip all fisk.
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RAUTAS

 Med sitt glasklara vatten, sin 
fläckiga botten och sitt friska 

gröna gräs som ger älven sin tro-
piska färg, är Rautasälven i mina 
ögon Sveriges vackraste älv. 
 Att älven dessutom hyser några 

av våra friskaste bestånd av stor-
vuxen röding och öring gör bara det 

hela ännu lättare. Rautas är helt enkelt en 
älv du som flugfiskare inte får missa. 
 Spinnfiske är förbjudet i de övre delarna 
av Rautas, där vi kommer att vara. 
 Både röding och öring på över kilot är 
vardagsmat i älven och inte sällan landas 
betydligt större fiskar. 
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 Både röding och öring på över kilot är vardagsmat i älven och inte sällan 
landas betydligt större fiskar.  Pris 16 500 kr/person 

11-16  A U G U S T I  2 0 11  

–  11 augusti tar helikoptern oss ut från 
Kurravaara västerut till Rautasjaure, där 
Rautasälvens källflöden samlas i en av Sveri-
ges vackraste sjöar.  
 Vårt första läger blir i dessa övre delar av 
älven, där vi spenderar våra första två 
fiskedygn. Här, i strömmarna nedanför sjön 
står både stor röding och öring på kö i 
strömfårorna och låter sig gärna frestas av 
en väl vald och presenterad fluga.

–  13 augusti packar vi ihop och fiskar oss 
nedför älven till vårt hemliga ställe där vi 
under ytterligare två dygn har minst sagt 
goda förutsättningar att få uppleva 
öringfiske på toppnivå.  
 På vägen nedför älven kommer vi 
dessutom stanna och fiska av en rad bra sel, 
nackar och forsar.

–   15 augusti blir vi upphämtade av 
helikoptern, som tar oss direkt till 
Kurravaara, där vi blir hämtade med 
minibuss.  

–  15-16 augusti avslutar vi expeditionen i 
bekvämlighetens tecken, med bastu, 
trerätters middag och boende på Icehotels 
sommaranläggning i Jukkasjärvi. 
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Saschimi – Nyfångad rödingfilé med  
en klick wasabi.
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TORNE

 Torne älv, vår kära och oerhört 
viktiga nationalälv, som samlar 

upp alla dessa fantastiska källflö-
den och leder dess friska vatten ut i 
Östersjön. Vild, vacker och spän-
nande och med suveränt fiske på 

harr och öring. 
 Till skillnad från våra andra ex-

peditioner är denna inte en renodlad fjäl-
lexpedition utan snarare en resa genom en 
av Torne älvs mest produktiva sträckor för 
harr och öring. 
 Vi tar oss nedför älven i våra stadiga gum-
mikanoter och bor sammanlagt fem nätter 
i två olika stugcamper med riktiga sängar, 
kaminer, bastu och utedass. Rena rama 
lyxen alltså.
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Timmerstugor, storharr och öring.   
Pris 12 100 kr/person 

18 - 2 3  A U G U S T I  2 0 11  

–  18 augusti  Vi forsränner och paddlar oss 
nedför älven från Jukkasjärvi till första 
lugnselet efter stora forsen i Luspen, där vi 
stannar i Icehotels timmerstugecamp de tre 
första dygnen, för att kroka stor harr och 
öring både på fluga och spinn i hålorna 
kring forsen.

–  21 augusti packar vi ihop och paddlar och 
fiskar oss nedför älven till nästa timmer- 
stugecamp vid Pono, där vi under ytterligare 
två dygn kommer få uppleva härligt 
harr- och öringfiske.  
 På vägen nedför älven kommer vi dessutom 
stanna och fiska av en rad fantastiskt vackra 
platser.

–   23 augusti blir vi upphämtade av minibuss 
som tar oss direkt till Kiruna flygplats. 

6.
Frystorkat... vad är det?
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Hej. Jag heter Johan Broman och är väl-
digt stolt över det arrangemang jag och 
Icehotel lyckats göra verklighet av. 
 Inflygningen över fjällvärlden, tält-
camperna och stugorna vi bor i, den 
bekväma förflyttningen nedströms, maten 
som vår kock tillreder i form av rejäla 
”hotell” frukostar, överraskande luncher 
och imponerande trerätters middagar 
och inte minst de olika vattendragens 
näst intill makalösa natur och fiske ger 
sammantaget en känsla som kommer att 
sitta kvar länge.
 

Alla resor har samma grundupplägg

Resorna utgår från Kiruna, varifrån vi 
åker minibuss ut till helikoptern eller 
sjöflyget som tar oss vidare ut till vårt 
fiskevatten. 
 Vi slår ett första läger en natt eller 
två, för att sedan paddla och fiska oss 
nedför älven i våra stabila och lättpaddlade 
gummikanoter. Vi slår sedan ett nytt 
läger vid en spännande fiskeplats för att 
efter något dygn fortsätta ned mot vår 
slutdestination, där vi blir hämtade med 
helikopter eller sjöflyg. 
 Resan avslutar vi med bastu, middag 

och övernattning i Icehotels sommaran-
läggning i Jukkasjärvi. 

Allt ingår

Transfer Kiruna flygplats t/r, helikopter 
eller sjöflyg till och från fiskevattnet, 
fiskekort, fyra nätters boende i bekväm 
tältcamp med lyxig helpension, guidning 
av mig och minst en extraguide på max sex 
gäster, instruktioner i olika fisketekniker 
etc för den som så önskar samt sista nattens 
boende, bastu och trerätters middag på 
Icehotels sommaranläggning i Jukkasjärvi 
(Gäller inte för Torne-expeditionen).
 

Slå en signal om du undrar något.

Fisket kommer som sagt att att ske i några 
av våra vackraste och bästa älvar.
 Jag är själv med på resorna i form av 
sällskap, guide och instruktör för att sä-
kerställa att arrangemanget  blir minst så 
bra som vi beskrivit det. 
 Har du frågor är du välkommen att slå 
mig en signal på 070-368 52 66.

 Johan

7.
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Med en skön balans mellan  
komfort och vildmarksliv

J O H A N  B ROM A N  O M  R E S O R N A
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I Lanio är både spinn och fluga tillåtet, vilket gör att 
denna expedition lämpar sig lika väl för spinnfiskaren 
som för flugfiskaren. 
 För spinnfiske rekommenderar jag två utrustningar. 
Dels en lite lättare haspelutrusning typ 7’ 5-15 g för 
harr och öring, dels en betydligt kraftigare haspel- el-
ler spinnutrustning typ 10-11’ 40-90 g eller liknande 
för laxen. Enbart nylonlina gäller. 
 Bra drag för harren och öringen är mindre Toby, 
Lillöringen och olika spinnare såsom Mepps, Droppen 
och Reflex mfl. 
 För laxen gäller mest skeddrag såsom Toby mfl, men 
då i lite större storlekar. Mässing och koppar brukar 
generellt vara bra färger. 
 Till flugfisket behöver man också två utrustningar 
i Lainio. En mindre, typ 9’ #5-6 med 0,16 eller 0,18 
tafs eller liknande, till harren och öringen. Och en 
kraftigare tvåhandsutrustning, typ 12-13’ #9 med 0,45 
tafs eller något sådant. 
 Nästan uteslutande använder vi flytlina. Om vat-
tenståndet är högt och vi vill nå ner i en håla, räcker det 
oftast med en sjunkande tafs. Bra flugor till harren och 
öringen är traditionella dagsländor, åsandsländor, natt-
sländor, harörenymfer, myrimitationer och Klink-
hammer-varianter mm. 
 De bästa laxflugorna i Lainio är oftast korta tuber 
med långa hårvingar, lätta eller förtyngda beroende på 
vattenstånd. 
 Färgerna som fungerar bäst på laxen är svart med 
grått och grönt i samt svart med orange i.

I Kaitum är både spinn och fluga tillåtet, vilket gör att 
denna resa lämpar sig lika väl för spinnfiskaren som för 
flugfiskaren. 
 Älven är relativt lättfiskad, varför du inte behöver 
vara expert för att njuta för fullt av Kaitum. 
 För spinnfiske rekommenderar jag en lätt haspelut-
rusning typ 5-7’ 5-15g med 0,25 nylonlina, vilket 
räcker alldeles utmärkt för älvens harr och öring. 
 Bra drag för harren och öringen är mindre Toby, 
Lillöringen och olika spinnare såsom Mepps, Droppen 
och Reflex mfl. Mässing och koppar brukar generellt 
vara bra färger men det mesta som blänker brukar 
fungera. 
 Till flugfisket i Kaitum räcker det bra med en lätt 
utrustning typ 9’ #5-6 eller liknande. Flytlina och 
flyttafs är oftast melodin för harren, medan en sjun-
kande tafs ibland kan vara bäst för att lura kvällens 
storöring till hugg. 
 Bra flugor till harren är traditionella dagsländor, 
åsandsländor, nattsländor, harörenymfer, myrimita-
tioner och Klinkhammer-varianter. 
 Till storöringens kvällsjakt brukar lite större strea-
mers typ Zonkers samt små tuber i olivgrönt, brunt 
eller svart fungera bäst.

I övre Rautas är enbart flugfiske tillåtet och här räcker 
det bra med en lätt utrustning typ 9’ #5-6 eller lik-
nande. Flytlina och flyttafs med 0,14-0,23 spets bero-
ende på typ av fiske. 
 Lämpliga flugor till både rödingen och öringen är 
främst förtyngda kaninzonkers i grått, oliv eller svart. 
Men traditionella torrflugor och nymfer såsom dags-
ländor, åsandsländor, nattsländor och harörenymfer 
fungerar också bra emellanåt. 
 När den ofta oerhört försiktiga storrödingen vakar 
kan det dessutom vara bra att ha en rad små kläckare 
och spents i asken.

I Torne är både spinn och fluga tillåtet, vilket gör att 
denna resa lämpar sig lika väl för spinnfiskaren som för 
flugfiskaren. 
 Älven är relativt lättfiskad, varför du inte behöver 
vara expert för att njuta fullt av Torne. 
 För spinnfiske rekommenderar jag en lätt haspelut-
rusning typ 5-7’ 5-15g med 0,25 nylonlina, vilket 
räcker alldeles utmärkt för älvens harr och öring. 
 Bra drag för harren och öringen är mindre Toby, 
Lillöringen och olika spinnare såsom Mepps, Droppen 
och Reflex mfl. Mässing och koppar brukar generellt 
vara bra färger men det mesta som blänker brukar 
fungera. 
 Till flugfisket i Torne räcker det bra med en lätt ut-
rustning typ 9’ #5-6 eller liknande. Flytlina och flyt-
tafs är oftast melodin för harren, medan en sjunkande 
tafs ibland kan vara bäst för att lura kvällens storöring 
till hugg. 
 Bra flugor till harren är traditionella dagsländor, 
åsandsländor, nattsländor, harörenymfer, myrimita-
tioner och Klinkhammer-varianter. 
 Till storöringens kvällsjakt brukar lite större strea-
mers typ Zonkers samt små tuber i olivgrönt, brunt 
eller svart fungera bäst. 

Utrustning och fisketeknik:
Lainio Kaitum Rautas Torne
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Icehotel i Jukkasjärvi är en av Sveriges största arrangö-
rer av vildmarksäventyr. 
 Med 20-talet år av välordnade, exklusiva evane-
mang för köpstarka kunder från hela världen i ryggen 
har Icehotel med åren dessutom blivit en av våra mest 
professionella arrangörer av äventyrsupplevelser. 
 Idag ordnar man allt från slädhundsturer, skoter-
safari och forsränning till jakt- och fiskeresor. 
 Allt med högsta möjliga kvalitet som krav. Mer 
info hittar du på www.icehotel.com

Många känner säkert igen Johan som en av program-
ledarna i tv-serien FiskeDrag, från en rad artiklar i 
våra större fisketidningar, från gäddfiskefilmen ”Esox 
Lucius” och/eller som grundare till en rad varumär-
ken i sportfiskebranschen. 
 Oavsett vilket så är Johan en av få fiskare som till 
fullo behärskar både spinnfiskets som flugfiskets ädla 
konst, oavsett plats eller art. 
 För Johan, som sedan barnsben har fiskat det 
mesta som simmar runt jorden, är vårt svenska fjäll-
fiske dock fortfarande en lika viktig som naturlig del 
av livet, och nu kan du följa med honom till hans fa-
voritvatten. 
 Läs mer på www.johan-broman.se
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